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Förlängning av studietid för doktorand med
förtroendeuppdrag
Beslut

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet)
beslutar att anta följande riktlinjer för förlängning av studietid
för doktorander med förtroendeuppdrag.

www.teknat.uu.se

Riktlinjer

Nedanstående förtroendeuppdrag för doktorander inom teknisknaturvetenskapliga fakulteten berättigar till förlängning av
doktorandtjänst.
Uppdrag

Dagar

Anställnings beredning

52 (20 %)1

F orskningsberedning

26 (10 %)2

Utbildningsberedning

7

Samverkans beredning

5

Utskottet för lika villkor

7

Docenturnämnd

5

Nämnd för excellenta lärare

5

Utöver dessa beviljas även förlängning för andra förtroendeuppdrag i enlighet med beslut UFV 2014/72 (bilaga 1).

1

2

Organisationsnr:
202100-2932

Enligt AU 2011-05-31
Enligt TEKNAT 2013/216
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Kriterier

Närvaro
Den ovan angivna förlängningen gäller vid innehav av en
förtroendepost under ett års tid. Doktoranden ska också ha
deltagit på merparten av de aktuella mötena.
Ansökan om förlängning
Doktoranden ansöker själv om förlängning. Ansökan om all
förlängning ska göras till fakulteten, även för sådan generell
förlängning som beslutats om enligt ovan.
Ansökan om medel för förlängning ska göras inom tiden för
doktorandstudierna men tidigast sex månader innan ordinarie
doktorandtids utgång.
Intyg från huvudhandledare ska bifogas all ansökan om
förlängning.

Extra förlängning
Om uppdraget någon termin kräver mer aktivitet av doktoranden
än normalt - t.ex. vid engagemang i speciella projekt som
respektive organ driver - kan doktoranden från fakulteten
ansöka om ytterligare förlängning.
Andra fö1iroendeuppdrag inom universitetet kan också vara
underlag för förlängning. Förlängningens längd fastställs i
sådana fall av fakultetsnämnden efter ansökan av den som
innehaft uppdraget. Dock ges ingen förlängning för uppdrag
som kräver mindre än 5 dagars arbetsinsats per år.

Kostnads ansvar
Förlängning enligt ovan bekostas av fakulteten. Förlängning
ersätts motsvarande den doktorandlön sökande har innan
förlängningen bö1jar.
Betalning för möten
Utöver eventuell förlängning utgår betalning enligt aktuella
, ri <t ·n·_e · för vmje möte som doktoranden deltar i.

ena Forsell
fakultetshandläggare
Kopia till:
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